
      

 

                                                                                                                                                                                                               December 2017 
 

 

 

Hej Vingamedlem, 

 

I väster blinkar Vinga till med sina karaktäristiska dubbel blink per halvminut. Ännu ett år har gått och många 
medlemmar har gjort ett eller flera besök på Vinga. Ett stort tack till alla som hjälpt till att låta Vinga leva 
vidare. Utan Er hade ön kanske bara varit för ett fåtal besökare. Så fortsätt kämpa för att Vinga ska vara för 
alla.  
För att ni redan nu ska kunna börja se fram emot nästa säsong kommer här lite information vad som hänt 
under säsongen. 
Du får också med inbetalningsavin för medlemsavgiften 2018. Betala avgiften innan den 31 december.   
 
Får-år på Ving 

Under sommaren har Vinga fått nygamla besökare, i form av tio stycken får av rasen Gutefår från 
fårkollektivet Bu och Bä på Björkö. Det blev totalt elva stycken, fyra tackor och sju lamm, som fritt har vandrat 
omkring på ön och betat efter behag under juli och augusti. 
 

Bli en fyrmästare för alla barnen 

I år tog vi fram ett aktivitetskort för barn, med fem uppgifter för barnen att lösa när de är på ön. En av 
uppgifterna har varit att gå upp till "fyrvaktaren" i fyren och fråga om en gåta, som de skulle svara på. 
Aktivitetskortet är till för att locka framför allt barnfamiljer till ön och förhoppningsvis skapa en god återväxt 
för kommande besök i framtiden. 
 
Fyrfolkets by har ny arrendator 

I år blev det klart att Göteborgs Hamn inte längre kommer att arrendera Fyrfolkets by. Istället kommer Vinga 
Event att ansvara för Fyrfolkets by. Vinga Event kommer att hyra ut husen (östra och västra huset) bl a för 
konferenser. Genom vårt samarbete kommer våra medlemmar att få förtur till att hyra husen på helger och 
sommarveckor. Anmälan gör du på samma talong som övriga hus som Winga Vänner arrenderar.     
 
Biskopsgården nymålad 

En omfattande exteriör renovering har gjorts på Biskopsgården under året, vilket inneburit att fasaden nu är i 
mycket gott skick och ska säkert stå sig i många år till. 
 
Vill du guida på Vinga? 

Nu bjuder vi in intresserade medlemmar till guidekurs våren 2018. Du som tidigare har deltagit som funktionär 
eller du som hittills inte varit aktiv medlem – alla är välkomna att höra av sig!   
Kursen genomförs i tre moment: 
 
1) onsdag 28 mars            Genomgång av guideinformation i Taubehuset, Majorna 
2) söndag 15 april                 Heldag med guidning på Vinga 
3) vecka 17, 23 - 28 april              Individuella presentationer i mindre grupper i Göteborg 
  
Anmälan sker till Gill Widell (widell.gill@gmail.com) 
 

Inga Vinga turer från Stenpiren med Walona  

I skrivande stund har vi fått reda på att Walona är såld. Så idagsläget finns det ingen turlinje till Vinga. 
 

 

 



      

 

Viktiga datum nästa år 

 

- Intresseanmälan för att vara med på utlottningen av husen, skall vara inskickad senast 31 december   
- Medlemsavgiften betalas in senast 31 december  
- Ansvar för helg/sommarvecka inskickat 31 januari  
- Årsmöte 24 april 
- Städdag 6 maj 

 
Vill du ansvara för en helg eller sommarvecka under säsongen? 

Under säsongen behöver vi bemanna för guidning, öppethållande av fyr, båk, museum, kiosk mm.   
Kunskap som behövs för att vara ansvarig är att man varit med tidigare och haft ansvar för helg eller 
sommarveckor. Man behöver också kunna guida och veta vilka rutiner som gäller för helg/sommarvecka. 
Har du inte varit med tidigare så kan du anmäla ditt intresse att vara med som Vingavärd och lära känna 
andra värdar och arbetsuppgifter som behöver göras under helg/vecka.  Anmälan gör du då direkt till den 
utsedde helg/veckoansvarige.  
De ansvariga värdarna presenteras på hemsidan www.wingavanner.se under mars månad. 
Vill du vara ansvarig för en helg eller sommarvecka så gör du det senast den 31 januari till Linnea på mail, 
linnea@wingavanner.se 
 

Styrelsearbete 
Vill du vara med och jobba i styrelsen eller känner någon som du kan föreslå så hör av dig. 
Förslag på kandidater kan lämnas till: Charlotte Day, valberedning@wingavanner.se  
 
Hjälp från medlemmar! 
Är du händig och vill hjälpa till, då behöver vi din hjälp med bl a underhåll av husen och hamnen. Är du IT 
kunnig och duktig på att jobba med hemsidor i Wordpress miljö? Hör av dig till, linnea@wingavanner.se  
 
Tack för att du stöttar föreningen ☺  
 
 
Varma hälsningar från Winga Vänners styrelse 

 

 

Bosse, Dick, Kenneth, Linnea, Marianne, Marie, Martin, Stina, Susanne och Torsten.  

 
 
 
Bilagor: 

- Intresseanmälan för att hyra hus på Vinga  
- Faktura för medlemskap år 2018  

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 



      
 

 


